
 ٢٣٩الرسـالة 
 

علمي لمعلمي لم  بّالر أن شُونشَمبّالر أن شُونشَمفارقَه قد فارقَه قد !!  
 

(Arabic – He did not know that the Lord had left him!) 
 

  !! قد فارقَه قد فارقَه أن الرّب أن الرّبشَمشُونشَمشُون  لم يعلملم يعلم :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

ِسفر القض اِةوِمناِدس عاح السحشَ األصنر ددأ العقرن التاِسيعشَ عشْالِعو ررين  : 
 

  ::وقالتْوقالتْ  .. قوته قوته وفارقته وفارقتههِِهذالِلذالِلإإ ب ب وابتدأتْ وابتدأتْهِِهأِسأِسصل رصل ر خُ خُععبب س سحلقتْحلقتْ و والًالًجج ر رتْتْععددا وا وههكبتيكبتي على ر على ر دليلة دليلةامتهامتهنَنَأأوو"
  ١.""!!هه فارق فارقعلم أن الرب قدعلم أن الرب قد ي ي ولم ولم مرٍة وأنتَِفض مرٍة وأنتَِفض حسب كلِّ حسب كلِّ وقاَل أخْرج وقاَل أخْرجِمِهِمِه نو نونن ِم ِمبهبه فانت فانت::ك يا شَمشُونك يا شَمشُونسطينيون عليسطينيون عليالِفِلالِفِل

 

 ""إنة خَ الخَ الخَإنة خَطياًاِطاِططياًئة جدكَ.""ئة جد ما جاء الِةبرسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى رةومياألص حو .ابعاح السسليمان 
ِه أمثاِلى ِفالحكيماألص حيقوُل ابعاح السع نشَ بالخَِةاع ِةطي "أنّها ا أنّهطرطرتْ كثيرينحتْ كثيرينحج ج ررححى وكلُّ قتالهى وكلُّ قتالها أقويا أقوياءاء" .

حى ِفثَدع ر القصاِةض إ ىبِن أنسائيَلرالشّالوِم ع ى ِفرع نَيىالر بفدفع همالر بالِفِد لي طيِنلسيأ ينربعينٍةنَ س. 
 :ا له وقاَلأِةرلم ِلب الرالكى ماءترف .د تِل لمْراِق عأتهر وامنوح مهم اسيناني الدِةشير عنة ِمعر صن ِمجٌل رانوكَ
هتِِتنْنْأأا ا هع اِقاِق عررلم كِِكولكنّولكنّ. . ىىدِِد تِل تِل لمتح تح بلينوتِل وتِلبلين دينديناب ناًناً اب . .وال يوال يعلُُلعم م وسوسى رى رأسأسهأل أله ننالص بب الصىىيكون ِم ِم ِهللا ِهللاذيراًذيراً نَ نَ يكون ننالب طنطن الب..  

واآلنفال تشْ فال تشْواآلن رخَ خَىىببر مراًراًموال م شَ شَىى وال تأكِل وال تأكِل..اًاًررسِكسِك وال م يأل أل..جساًجساً نَ نَاًاًئئي ننالص بب الصىىيكون ِم ِم ِهللا ِهللا نذيراً نذيراً يكون ننالب إإطن طن  البلى يلى يووم م٢..هِِهوِتوِتم م  
 

ا ا نَنَممعِلعِل وي وي..ههسلتسلتررأأ  ىى الِذ الِذ اِهللا اِهللالُُلججا را رنَنَليليإإ  ضاًضاًييأأ  ىىأِتأِت ي يننأأ  ..ىىدِِدييا سا س ي يسألكسألكأأ : وقاَلبلى الرإ نوحى مصل ٍذحينِئ 
ماذا نَاذا نَمععمِل ِللُُلم لصببلصىىى الِذ الِذىي ي ولدفقاَل .؟؟ولدم الكالر ِلب ممِِم :نوحنكلِّ كلِّن م م ا يخْخْا يررجِم ِمج ننج الخَ الخَةِِةفنَفنَ ج موِخ وِخ..ر ال تأكْلر ال تأكْلم مراًراًموم راًراًسِكسِك وم  

  ككالمالم كَ كَاءاءذا جذا جإإ حتى  حتى ككمما اسا اسمِِم :ب الرالِكم ِلنوح مفقاَل ..اايتهيتهصصووأأا ا  م م كلِّ كلِّنن ِم ِمذرذرححتتلِِل. . جس ال تأكْلجس ال تأكْل نَ نَ وكّل وكّل..ببررال تشْال تشْ
نكرمنكرمكفقاَل .؟؟كله م الكالر لِِل :بمماذا تسأُلأُلاذا تسع ع ن اسىىمِِمن اسو و ههووع ع جيب؟؟جيب.تْ وولدالم رأة ابعناً ودشَتْ اس همشُم٣.ون  

 

 ونطينيسِل الِفان كَ الوقِتك ذِلى ِف.ان دحلِة مى ِفكهرب يحوح الرأ ر وابتدب الراركَه وبونشُمشَ ربكَ 
 نوذا ِمهال يِف رجوخَ وِل.ميتونَه وزمومهوعهم وكرق زرر أح فقد.ِهر أمىِف وا احتار وقدائيَلر على إسطينمتسِل

 اؤهد أعِه عليمجما ه فل.م لهوهمل سن ثميديدن جبلي بحقوهوِث ي أنم سمح له أندعب مونشُمسكوا شَ أمينطينيسِلالِف
 ب ذهثم .ِهدي ينثاقُ عّل الوقَ بالنّار فانحرحتان أ كِكِهياعرالن اللذان على ِذب الحان فكَوح الرب رِهي عل حّللوهليقِت
 ىاعرصذ ِمخَأل و الليِفص ِنى ِفقامف. لوه ليقِتِةدينَ الماِب بدنْ ِع كلهَل اللينوا لهم وكَ بِهوااطحأف زةَلى غَإ ونشُمشَ
اِببوالقاِئِةدينَ الم متين وقلعهما معالع ِةارضو وضعا على كِتهِهفيوص عدإا  بهألى رس الجىل الِذبم قابل حبر٤ ون 
 

 كَلقد شَان شُمقاضون ياً إلسشْ ِعائيَلررينلِك .ةنَ سن حثَدأن أح ا بمى ِفأةرىاِد وس ا قَورسهمليلةا د. 
اذا اذا  وبم وبم..ةةظيمظيم الع العتهتهاذا قواذا قو بم بمىى وانظر وانظر..قيِهقيِهتملتمل" :ا وقالوا لهالِفِلسطينيين أقطاب هاِعد إلي فص.ِهاِئد ألعةاليو مُتْانَوكَ

  ككتتاذا قواذا قو بم بمىىنِِنررببخْخْاا": ونشُمشَ دليلة ِل فقالتْ."اِقلاِقل شَ شَائةائةمِِمٍد ألفاً وٍد ألفاً واِحاِحطيك كلُّ وطيك كلُّ و فنع فنع.. إلذالِلِه إلذالِلِههه نوِثق نوِثقىىكَكَ ِل ِلههنْنْ ِم ِمننتمكتمكنَنَ
العالعظيمة؟ة؟ظيم..وبم وبم اذا توثقُ إلذالِلك؟؟اذا توثقُ إلذالِلك.".ا شَ فقاَل لهشُمخَونىىإذا أوثقوِنإذا أوثقوِن": اِدعاً مبس بس ببعٍةارارِة أوتِة أوتعٍة طريطري .. فُ وأصيرعأض  فُ وأصيرعأض 
 ى ِفونشُم شَحج نَراٍت م ثالثَ.داِئِه ألعره ِسىتفِشة وسنَاِئا خَهم أنَّلع يانقيقة إذ كَلحا ا له يقْل لم." النّاس النّاسننٍد ِمٍد ِماِحاِحووكَكَ
  نفسهاقتْ ض.ِهم مِلحة عليو يا كّل بكالِمهايقه تضتْانَة كَ ألن دليلن ولِك.قيقة الحدليلة ِل يقْلولم .رِه ِسانتمِك

فَ أمعاَوضم إلحتْانَإذ كَ .ااِحهكَكَ : تقوُل لهيفَفَيتقوُل أحب وو  ..كِِك تقوُل أحبقلبقلبككلي لي سسم شَفَفكَ  ..؟؟ىىعِِع موقاَلِه قلبا كّل له ا له: "لملم  
ييععُل مُل موسوسى رييذذ نَ نَىى ألنِّ ألنِّ..ىىأِسأِسى ررِم ِم اِهللا اِهللار ننب طنطن بأم ىى أم..فإن ِلقتُ تفارق فإنِلقتُ تفارق حِتىىنِِن حِت قوىى قو..وأض وأض عفُفُعكأح وأصير كأح ٥."ِد النّاسِد النّاس وأصير 

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                               ،                       ٢٠: ١٦ سفر القضاة ١
  ٧ – ١: ١٣  سفر القضاة       ،          ٢٦: ٧فر األمثال ،     س  ١٣: ٧ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٢٤ – ٨: ١٣ سفر القضاة ٣
٤
  ٣ – ١: ١٦ &   ٢٠ – ٩: ١٥سفر القضاة  
٥
  ١٧ – ٤: ١٦سفر القضاة  
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 عتْد دليلة أقطاب طينيالِفِلسيندعلِفوا ا وأصة بيِهِدضنَنَأأوو .مامتهليلةامتهليلة دد على ر على ر كبتيكبتيهها وا وددعتْتْعر ر جالًالًجو حلقتْحلقتْ و  
سسببعخُ خُع صل رهِِهذالِلذالِلإإ ب ب وابتدأتْ وابتدأتْهِِهأِسأِسصل ر .وفارقتهوفارقتهقوته وقالتْ. قوته : "ونطينيالِفِلسونطينيالِفِلسعلي علي ككي ا ا  يشُونشَمشُونفانت."شَم هِمب نوقاَلِمِه نو : 
"جأخْرجٍةأخْرركلِّ م بسٍة حركلِّ م بسح وأنتَِفض وأنتَِفض بالر أن علمي ولم بالر أن علمي ولم فارقه قد فارقه قد " .قلعوا عنَيِهيوأوثقوه َلالِس بسوكَ.اس نح اني طحن 
   دفع دفعقدقد" : وقالواوناج دمهوا إلهمظ وعالِفِلسطينيون  فرح لقد.قَِل ح أندع بنبتُ يهأس ررعأ شَ ابتد.نج السِتي بىِف

 مهامجن ليلعب أمِت السي بى ِفِةدِم األعني بأوقفوه. "اا قتالنَ قتالنَثرثرا وكَا وكَضنَضنَرب أررب أر خَ خَىىا الِذا الِذونَونَدد ع عونونشُشُمما شَا شَنَنَدِِدا ليا ليإلهنَإلهنَ
تُ ي البان وكَ."ااهه علي عليددا ألستِنا ألستِنههم عليم عليتُ قاِئتُ قاِئيي الب البىى الِت الِتةَةَِمدِمد األع األع ألِمس ألِمسىىنِِندعدع" :ِدِه بياِسِكلغُالم الم ِلونشُم شَاَل فق.تسِليِتهمِل
مملوءاالً وِن رجسم اءعطح نَ أقطابهموعلى الس حآالِف ثالثِةو ر جرأٍةٍل وامنْ يظرشَ لِعون بشُم١.ون  
 

 فدا عبالر شُونوقاَلشَم : "ييِيا سِيىىدِِدا سبالر بدِن وشَ وشَىىذكرِنذكرِن ا ا الردِندهِِه هِذ هِذىىدالم ةَ المةَرِنتِقتِق فقط فأنْ فقط فأنْر ِنم مقمقمة واِحاِحة ودةةدع ع ننع ع ينَنَيىى  
قط  فس.ى بقوٍةحنَوانْ. ارِه بيسر واآلخَِهِنمي بيِداِحن الوطيتوسن الميودم على العشَمشُون ض وقب."الِفِلسطينيينالِفِلسطينيين  ننمِِم

البوكَ. تُيالم وتانى الذينات أمهى ِفموِتِه مِم أكثر نالذين اتَ أمهى ِفمح وبالتأ .اِتِهيِفلم ِةى قص شُونشَمِهبِتاِح وص. 
  ٢.فأذله أعداُؤه . فارقه ألن الرب قد.ته قو وفارقته.قط وسعد انخَنّهولِك. طن البن ِم نذيراً ِهللاان كَلج رةَاأسى مرنَ
 

 . خَمسِة دروسىا ِفه نوجز.ا الروحيةاِتنَحية ِلعوساً ناِفر دمتعل نَ.شَمشُون ِة قصنع  اِهللاِةم بكِلاءا جمِمو 
 وانظرى  وانظرى ..تملقيِهتملقيِه" :شَمشُون ن عدليلة ِلالِفِلسطينيين أقطاب  قاَل لقد....سلسل الع العىى ِف ِفس السمس السمدد ي يوودد فإن الع فإن العِلنتحذرِلنتحذر  ::أوالًأوالً

 وُلالرس ولس وقاَل ب."ضضرر فال تَ فال تَطاةطاة تملّقك الخُ تملّقك الخُ إن إنىىنِِنا ابا ابيي": ثاِلِه أمى ِف الحكيمانليمس قاَلو ."بماذا قوته العظيمةبماذا قوته العظيمة
لطٍة لطٍة  ِخ ِخ أية أيةههنّنّ أل أل..نيننينؤِمؤِمر المر الميي غَ غَعع م مرر ني نيتَتَكونوا تحكونوا تحال تال ت": ساِداح السحاألص نثوس كورىِنؤِمم إلى ِة الثانيالِتِه رسىِف
 ٣."ننؤِمؤِمر المر الميي غَ غَععن من مؤِمؤِململمصيٍب ِلصيٍب ِل نَ نَىى وأ وأ..اَلاَل بليع بليعععسيح مسيح ململماق ِلاق ِل اتفَ اتفَىى وأ وأ..ةِِةالظلمالظلم  عع للنّور م للنّور مةٍٍةركَركَوأية شَوأية شَ. .  واإلثم واإلثملبرلبرلِِل

 

 جب أنم ي قوني وب.اطحتَ نَ أنا فيِهنَم يلزنا مكَى وِف....ررههسس نَ نَ أن أنا فيِها فيِهمنَمنَقٍت يلزقٍت يلز و وىىام ِفام ِفنن نَ نَ أن أنةِِةررووطط الخُ الخُننمِِم  ::ثانياًثانياً
 .أِسِهل رع خُصب سقتْل وحَ.جالً رتْعد و.اهكبتييلة على رل دامته أنَ.خِّ الفَى ِفشَمشُون قع و لقد.مهنْا ِمنَذر ِحذنأخُ

بإذالِلِهأتْوابتد .قتهقو وفار ثالثاًثالثاً .ته::  إنِس ِسإن رِةرِة القوالقو ه ه ووأن اَهللا اَهللا أن م م عوِس....اانَنَع رالض ِفعه ة الِت الخَوتفِصلنَىطي ن اِهللاا ع. 
 حسب كلِّ مرٍة  حسب كلِّ مرٍة أخْرجأخْرج" :فقاَل. "الِفِلسطينيون عليك يا شَمشُونالِفِلسطينيون عليك يا شَمشُون": رِهع شَلق خُصل حدع بشَمشُون دليلة ِلالتْق

بالر أن علمي ولم وأنتَِفضبالر أن علمي ولم وأنتَِفضفارقه قد فارقه ة إالخَالخَ: : رابعاًرابعاً ." قدة إطيذا اقترفنَذا اقترفنَطياهاها تجلبا تجلبالع الع ارارعلى اس اا إلهنَ إلهنَمم على اس....تُشْ ويفينَ ما أعد اء
بنِح اال.الررافُ عنبطريق الر وع دالطاع رِةمحنَ يما البركَة ويعلي نَجِلببِس.ةنَا اللع مكتوب ِةفر التثنياألص اح ح

ىاِدالحشَ عاا" :رنظرأنَ أنَ..نظر ا واِضاِضا وععأم امام أمكمكمالي الي وومرمر بكَكَ بة ولعةةنَنَة ولع . .البةةركَركَالبإن إن تمِمعس تمِمعِل ِل س وصوصايا ا ايبالربالرإلهكم ا أوصيكا أوصيك أنَ أنَىى الِت الِت إلهكممم  
بهبها اليا اليووممواللع نَنَ واللعة إذا لمة إذا لمتس تس ممعوا لووا لوعصصايايبا الربا الرإلهكم غْ إلهكمغْ وزوز تمتمع ىىريق الِتريق الِتن الطن الط عأوصيكم أوصيكم به ا ا  بهاليو٤."م 
 

 لقدو .ند الثاِمدالعابع اح السح األصفرِه بِساميخَ ها كتبم هذا ....""قطتُ أقومقطتُ أقوم إذا س إذا سىىوِتوِتددا عا ع ي يىى ب بىىال تشْمِتال تشْمِت"": : خامساًخامساً
ابشُ استجالِة شَمِلص بالرهدوشد هِة وذكَراألخير ون. قاَل فلقد شُونشَماجياًنَ مر به: "اذكر بِدى الرِيا سياذكر بِدى الرِيا سِنى ِنى ي

  ىى بِق بِقإنإن" :ابعاح الرحاألص نثوس كورىِنؤِمم األولى إلى الِتِهى رسِف وُلالرس ولس قاَل ب."وشَددِنى هِذِه المرةَ فقطوشَددِنى هِذِه المرةَ فقط
ععممُل أحُل أحٍد قدٍد قدب نَنَ بعلي اهعلي هِِهاهفس فس ييأخُذ أجأخُذ أجرةةر..إن احت احت إن رقَ عرقَ عممُل أحُل أحٍد فسٍد فسيخْخْيسسرر..وأم وأم ا ها هووفس فس يولِكللخْخْي ولِكص صنكَ كَن مارارا بنَا بنَم..أم أم ا تعلما تعلمونون  
  ..وو ه ه أنتم أنتمىىقدس الِذقدس الِذ م ميكََل اِهللايكََل اِهللا ه ه ألن ألن.. اُهللا اُهللايفِسدهيفِسده فس فسهللاِِهللايكََل ايكََل اد يفِسد هد يفِسد ه أح أحانان كَ كَ إن إن..كن فيكمكن فيكمسس ي يوح اِهللاوح اِهللا ور ورُل اِهللاُل اِهللاكَكَيي ه هكمكمأنّأنّ

ال يال يخدخدععأح نأح نهنفس دهنفس د..إن كَ كَ إن انانأح أح ي دي أنّد أنّظن ظنههح ح ب كيمب كيميىىنكم ِفنكم ِفيههذا الد هر فر ف هذا الدليليِصرِصرج كَكَ ِل ِل..الًالًاِهاِه جىىي حكيماً ي حكيماًصير ٥.صير 
 

   الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم انَا: تشتَركاأب اوىملس.. أشكرنّ ألى إلهككُلام تتعِع مى بمِتكحبالع ةجيب .
َل  أفعر أنك ال أقِدوِنبدو .كِمس أجل ان ِمى إلى سبل البرديِن تهىد نفِس تر.فتُعى إذا ضيِنتقو. قطتُى إذا ستقيمِن

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: الً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَمتِك.  يسوعىأرفع صالِتى ِفى اسم رب. ئاًيشَ
   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٢٧ – ١٨: ١٦سفر القضاة  ١
   ٣١ – ٢٨: ١٦ سفر القضاة ٢
     ١٦ – ١٤: ٦ كورنثوس إلى مؤمنى  الثانيةرسالة بولس الرسول        ،                     ١٠: ١ سفر األمثال ٣
   ٣١: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية   ،                   ٢٨ – ٢٦: ١١سفر التثنية  ٤
    ١٨ – ١٤: ٣ كورنثوس إلى مؤمنى  األولىرسالة بولس الرسول       ،                         ٨: ٧سفر ميخا  ٥
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